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اصفهــان -مریــم مومنــی، 
خبرنگارتوســعه ایرانی-نمایشــگاه 
بین المللــی اصفهــان در حالی برای 
برپایی نمایشــگاه  جامع مدیریت و 
خدمات شهری، حمل و نقل و ترانزیت، 
و تجهیزات ایمنی، حفاظت و امنیت 
آماده می شــود کــه قرار اســت این 
رویداد به محلی برای تامین و تجهیز 
شــهرداری ها، ارگان هــا و نهادهای 
خدمات رسان سطح کشــور تبدیل 

شود.
به گزارش روابط عمومی شــرکت 
نمایشــگاه های بین المللی اصفهان، 

این رویــداد نمایشــگاهی در قالب 
سه ســالن اصلی و فضای جنبی طی 
روزهای چهارم تا هفتــم مردادماه و 
با حضور شرکت ها و برندهای مطرح 
فعــال در حوزه های حمــل و نقل و 
ترانزیت، تجهیــزات ایمنی، حفاظت 
و امنیت، مدیریت و خدمات شــهری 
و همچنین شرکت های دانش بنیان 
برپا می شود تا شهرداری ها، ارگان ها 
و نهادهای خدمات رسان بیش از پیش 
با جدیدترین محصــوالت، خدمات و 
دستاوردهای شرکت های فعال در این 

حوزه ها آشنا شوند.

مدیرعامل نمایشــگاه بین المللی 
اصفهان درباره برپایی این نمایشگاه 
گفت: از ماه ها قبــل برنامه ریزی های 
گســترده ای برای برپایی این رویداد 
نمایشــگاهی انجام شــد؛ همچنین 
مجموعه مدیریت شــهری اصفهان 
شامل شورای اسالمی شهر و شهرداری 
اصفهان نیز برای برپایــی آن در کنار 
نمایشــگاه بین المللی قرار گرفتند و 
شــاهد برپایی یک نمایشگاه جذاب 
و مفیــد بــرای تمامــی ذی نفعان و 
مخاطبان مرتبط با موضوع نمایشگاه 
خواهیم بود. دکتر احمدرضا طحانیان 

با اشــاره به برگزاری آخرین جلســه 
هماهنگــی برپایی این نمایشــگاه، 
افزود: در جلسه ای که با حضور اعضای 
شورای اسالمی شهر، معاونان شهردار 
و همچنین مدیران ارشــد مجموعه 
شهرداری اصفهان برگزار شد، به این 
نتیجه رسیدیم که الزم است نمایشگاه 
جامــع مدیریت و خدمات شــهری 
را به محلــی برای تامیــن تجهیزات 
مورد نیــاز شــهرداری ها، ارگان ها و 
نهادهای خدمت رســان در سراســر 
کشــور تبدیــل کنیــم. وی تصریح 
کرد: بر اســاس ایــن برنامه ریزی، از 

تمامی شرکت ها و برندهای معتبری 
که در حوزه تامیــن تجهیزات مورد 
نیاز شــهرداری ها فعالیت می کنند 
دعوت کرده ایم در نمایشــگاه حضور 
یابنــد؛ همچنین گســتره وســیع 
بازدیدکنندگان این نمایشــگاه نیز 
شــرایطی را فراهم می آورد تا یکی از 
بهترین و با کیفیت ترین نمایشگاه های 

سال اصفهان را شاهد باشیم.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
بین المللی اســتان اصفهــان با بیان 
اینکــه مجموعــه معاونت هــا و 
ســازمان های زیرمجموعه مدیریت 
شــهری اصفهان نیز با قدرت در این 
نمایشــگاه حضور خواهنــد یافت، 
تاکید کرد: روند برگزاری نمایشــگاه 
به گونه ای پیش بینی شده که مدیران 
و کارشناسان شــهری، دانشجویان 
و صاحب نظران رشــته های مرتبط 
با حــوزه مدیریت شــهری و حمل و 
نقل، مسئوالن استانی و شهرستانی 
و عموم مردم در کنار هم بتوانند از این 
نمایشگاه بازدید کنند و با جدیدترین 

دستاوردهای این حوزه آشنا شوند.
وی با اشــاره به اینکه شرکت های 
دانش بنیــان از سراســر کشــور در 
نمایشــگاه  جامع مدیریت و خدمات 
شــهری، حمل و نقــل و ترانزیت، و 
تجهیزات ایمنــی، حفاظت و امنیت 
اصفهان حضور خواهند داشت، ادامه 
داد: حضور شــرکت های دانش بنیان 
ســبب خواهد شــد تــا مدیــران و 
مسئوالن شهری و استانی نیز نیازها 
و درخواست های خود برای تامین کاال 

و تجهیزات مورد استفاده در مدیریت 
شهری را به شــرکت ها اطالع رسانی 
کنند؛ بر همین اساس، این نمایشگاه، 
خاســتگاه ویژه ای بــرای تحول در 
خدمت رســانی مدیریت شهری در 
سطح استان اصفهان و منطقه مرکزی 

کشور خواهد بود.
دکتــر طحانیان یادآور شــد: این 
نمایشگاه قرار است از چهارم تا هفتم 
مردادماه برپا شــود؛ بر همین اساس 
از شــرکت  های فعــال در حوزه های 
مرتبــط با نمایشــگاه درخواســت 
می کنیــم در صورتی کــه عالقمند 
به حضــور در نمایشــگاه های جامع 
مدیریت و خدمات شــهری، حمل و 
نقل و ترانزیت، و تجهیــزات ایمنی، 
حفاظــت و امنیت هســتند، هر چه 
سریع تر درخواست خود را به نمایشگاه 

بین المللی اصفهان ارائه کنند.

  نمایشگاه مدیریت و خدمات شهری اصفهان
 تامین کننده نیازهای دستگاه های خدمات رسان

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی 
اصفهان درباره برپایی این 

نمایشگاه گفت: از ماه ها قبل 
برنامه ریزی های گسترده ای برای 

برپایی این رویداد نمایشگاهی 
انجام شد؛ همچنین مجموعه 

مدیریت شهری اصفهان شامل 
شورای اسالمی شهر و شهرداری 

اصفهان نیز برای برپایی آن در کنار 
نمایشگاه بین المللی قرار گرفتند 

و شاهد برپایی یک نمایشگاه 
جذاب و مفید برای تمامی 

ذی نفعان و مخاطبان مرتبط با 
موضوع نمایشگاه خواهیم بود

 بهره مندی بیش از
 ۴ هزار و ۵۰۰ نفر از بانک 

تجهیزات پزشکی هالل احمر 
گلستان

گرگان-مهنازمحمدزمانی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-مدیرعامل جمعیت هالل احمر گلستان 
گفت:از ســال ۹۹ تا پایان خرداد امسال بیش 
از ۴ هــزار و ۵۰۰ نفر از خدمــات بانک امانات 
تجهیزات پزشــکی هالل احمراســتان بهره 

مند شدند.
قاســم غریب آبادی گفت: جمعیت هالل 
احمر طی ســال های اخیر با ایجاد بانک امانات 
تجهیزات پزشــکی توانســته خدمات رایگان 
موثری را به بیماران کــم برخوردار که در خانه 

نیاز به تجهیزات پزشکی دارند ارائه دهد.
او گفت:هالل احمر گلســتان بانک امانات 
تجهیزات پزشکی را از ســال ۱۳۹۷ با استفاده 

از ظرفیت خیرین داوطلب ایجاد کرده است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر گلســتان 
گفت: استان گلستان ۱۲ بانک امانات تجهیزات 
پزشــکی دارد و در این مراکــز اقالمی از قبیل 
کپســول اکســیژن، مانومتر، ساکشن، تخت 
بیمار، تشک مواج، فتوتراپی )دستگاه زردی(، 
ویلچــر، عصا، واکــر و... به صــورت رایگان به 

بیماران امانت داده می شود.
او گفت: از زمان شــیوع کرونا و افزایش نیاز 
بیماران، مراجعات بیماران به این مراکز بانک 
امانات تجهیزات پزشــکی هالل احمر افزایش 

یافته است.
در سال ۹۹  هزار ۸۲۴ نفر از خدمات مراکز 
گلستان بهره مند شــده اند، در سال ۱۴۰۰ دو 
هزار و ۱۸۶ نفر و در سه ماهه نخست سال جاری 
هم ۵۵۳ نفر و جمعا ۴ هــزار و ۵۶۳ نفر از اقالم 
بانک امانات تجهیزات پزشکی استان استفاده 

کرده اند.
    

 افزایش ۲۲ درصدی مصرف 
گاز در کردستان

نــی- ا یر ا توســعه  ر نگا سنندج-خبر
مدیرعامــل شــرکت گاز کردســتان گفت: 
مشترکان خانگی استان امسال تا کنون ۳۳۲ 
میلیون و ۵۶۲ هــزار و ۳۰۱ مترمکعب گاز 
مصرف کردند که نســبت به مدت مشابه در 

سال گذشته حدود ۲۲ درصد افزایش دارد.
احمــد فعله گــری گفــت: پارســال در 
همین مــدت ۲۷۲ میلیون و ۸۲۰ هزار و ۹۷ 
مترمکعب گاز در بخش خانگی در کردستان 

مصرف شد.
مدیر عامل شــرکت گاز کردستان گفت: 
امســال چهار میلیون و ۵۰۳ هــزار و ۳۲۱ 
مترمکعب گاز طبیعی توســط مشــترکان 
بخش مذهبی استان مصرف شد که نسبت به 
مدت مشابه آن در ســال قبل ۲۵.۶۸ درصد 

بیشتر بود.
او می گوید: مشــترکان بخــش صنعت 
استان نیز در سه ماهه اول امسال ۸۷ میلیون 
و ۴۰۱ هــزار و ۷۷۲ مترمکعــب گاز مصرف 
کردند که در مقایســه با مدت مشابه پارسال 

۱۳.۳۸ درصد رشد داشت.
فعله گری مصرف گاز نیروگاه سنندج را در 
سه ماهه نخست امسال ۳۳۸ میلیون و ۶۰۵ 
هزار و ۸۷۱ مترمکعب اعالم کرد و گفت: این 
رقم در مدت مشابه پارســال ۳۵۲ میلیون و 
۱۰۷ هزار و ۴۰۵ مترمکعب بود که نشــان از 

کاهش سه درصدی در سال جاری دارد.
او گفت: در مجمــوع بهار امســال ۸۴۶ 
میلیون و ۳۰۸ هــزار و ۲۹۱ مترمکعب گاز 
طبیعی در استان مصرف شــد که نسبت به 
مدت مشابه ســال قبل ۸.۳۵ درصد بیشتر 

بوده است

استانها

 همدان-مریــم قاســمی ، خبرنگارتوســعه ایرانی 
-مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
گفت: بــرق ۸۱ واحد تجاری و اداره پــر مصرف همدان 

قطع شد.
علی سهرابی بیدار گفت: تاکنون از ۱۳۲۰ اداره و ۱۵ 
هزار و ۳۲۰ واحد تجاری در راســتای مدیریت مصرف 
بازدید شــده که در این زمینه با تذکر شــفاهی و صدور 
اخطار کتبی، در مجموع بــرق ۸۱ واحد تجاری، بانک و 

اداره پرمصرف قطع شده است.
به گفته او هزار و ۷۹۰ اداره در این منطقه وجود دارد 
که از هزار و ۳۲۰ اداره بازدید شده که ۳۴۳ تذکر شفاهی 

و ۹۸ اخطار کتبی داده شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
گفت: ۹۲ هزار و ۶۶۳ واحد تجاری در این منطقه وجود 
دارد که از ۱۵ هزار و ۳۲۰ واحد بازدید شــده و ۳ هزار و 
۱۱۷ اخطار شفاهی و ۲۷۱ اخطار کتبی صادر شده است.

سهرابی بیدار با اشــاره به برنامه های اجرایی کنترل 
پیک ۱۴۰۱، تصریــح کرد: برگــزاری کارگاه مدیریت 
مصرف برای ائمه جماعات و روحانیت به منظور استفاده 
از ظرفیت ایــن بخش در ترویج فرهنــگ صرفه جویی، 
مکاتبه با ادارات مربوطه در خصوص اجرای برنامه های 

پاسخگویی بار، مکاتبه و تشــکیل جلسه با کشاورزان و 
نظام صنفی کشاورزی از جمله این اقدامات بوده است.

او با بیان اینکه امسال با توجه به مصوبه هیأت وزیران، 
در بخش های صنایع، کشاورزی، اداری، خانگی و سایر 
مصارف تصمیمات خوبی برای کنترل پیک بار و مدیریت 
سمت تقاضا اخذ شــده اســت، گفت: تعداد مشترکان 
صنایع مشــمول طرح ها ۶ هزار و ۳۱۶ مشترک و تعداد 
مشترکان دارای کنتور فهام ۲ هزار و ۳۷۴ مشترک است.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
گفت: برنامه های تشــویق محور در حوزه صنعت شامل 
کاهش بار برنامه ریزی شــده به صورت ۲۴ ســاعته و یا 
۱۲ ســاعته، کاهش بار برنامه ریزی شده در ساعات اوج 
بار از ساعت ۱۲ الی ۱۸، تغییر ساعت کاری و جابه جایی 
روز تعطیل هفتــه از جمعه به یکی از روز های شــنبه تا 

پنجشنبه است.
همچنین بر اساس تفاهم نامه منعقد شده بین وزارت 
نیرو و صمت، همه واحد های تولیدی و صنعتی واقع در 
محدوده شهرک های صنعتی باید بر اساس برنامه اعالم 
شده به مدت یک روز در هفته از ساعت ۱۱ الی ۲۳ به طور 

کامل تعطیل شوند.
سهرابی بیدار با اشاره به برنامه های تشویق محور ویژه 

کشاورزان، گفت: صاحبان چاه های کشاورزی بر اساس 
مصوبه هیئت وزیران موظف هستند از ساعت ۱۲ تا ۱۷ 
هر روز موتور چاه خود را خاموش کنند و در صورتی که ۳۱ 
روز در ماه رعایت کنند برق مصرفی آن ها در سایر ساعات 

شبانه روز رایگان خواهد بود.
او با اشاره به برنامه های تشــویق محور ویژه ادارات، 
هم گفت: در این بخش نیز ســاعت کاری ادارات استان 
از طریق اســتانداری از ۷ صبح تا ۱۳ تعریف شده است 
و در این ایام، ادارات باید در ســاعات اداری ۳۰ درصد و 
خارج از ســاعات اداری تا ۶۰ درصد کاهش مصرف برق 

داشته باشند.
سهرابی بیدار گفت: همه مشترکان خانگی که الگوی 
مصرف را رعایت کرده و نســبت به سال گذشته کاهش 
مصرف دارند به ازای هر ۱ کیلووات ساعت معادل ۵۰۰ 

تومان پاداش دریافت می کنند.
او گفت: از یکم خرداد تا یکم تیر ماه سال جاری، ۴۲۵ 
هزار و ۵۲۴ صورتحساب در مجموع به مبلغ ۲۰ میلیارد 
و ۴۰۰ میلیون تومان صادر شده است که ۵۰ درصد آن 
به تعداد ۲۲۳ هزار و ۲۷۱ صورتحساب مشمول پاداش 

شدند.

 قطع برق ۸۱ واحد تجاری و اداره پر مصرف همدان

کرمان -  فرسنگی،خبرنگارتوســعه ایرانی-انتصاب 
معاونت برنامه ریزی و مهندسی شــرکت توزیع نیروی 
برق جنوب اســتان کرمان به عنوان  عضو و دبیر کمیته 
راهبردی و هوشمندســازی صنعت توزیع برق  منصوب 

شد
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق 
جنوب استان کرمان، با ابالغ حکمی از سوی حمیدرضا 
پیرپیران، معاونت هماهنگی توزیع شرکت مادرتخصصی 
توانیر، بتول شیخ شعاعی، معاونت برنامه ریزی و مهندسی 
شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، به مدت دو سال، 
به عنوان  عضو و دبیر کمیته راهبردی و هوشمندسازی 

صنعت توزیع برق  منصوب گردید.
در قسمتی از این حکم آمده است:

امید اســت با همکاری ســایر اعضا و زیرنظر رییس 
کمیته، نسبت به ارائه ایده های نوین کاربردی در حوزه 
مهندسی و هوشمندسازی توزیع برق، اقدام و مجموعه 
صنعت برق را در ارتقاء خدمات قابل ارائه به متقاضیان و 

مشترکین برق یاری نمایید.

کرمان -  فرسنگی،خبرنگارتوسعه ایرانی- مدیر 
دفتر برنامه ریزی و بودجه شرکت توزیع نیروی برق 
جنوب اســتان کرمان به عنوان -عضو کمیته برنامه 

ریزی راهبردی و اقتصاد توزیع برق  منصوب شد
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق جنوب اســتان کرمان، با ابالغ حکمی از سوی 
حمیدرضــا پیرپیــران، معاونــت هماهنگی توزیع 
شــرکت مادرتخصصی توانیر، مهدی احمدی نژاد، 
مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه شرکت توزیع نیروی 
برق جنوب کرمان، به مدت دو سال، به عنوان  عضو 
کمیته برنامه ریزی راهبــردی و اقتصاد توزیع برق  

منصوب گردید.
در قسمتی از این حکم آمده است:

امید است با همکاری سایر اعضا و زیرنظر رییس 
کمیته، نســبت به ارائه ایده های نوین کاربردی در 
حــوزه برنامه ریــزی و اقتصاد توزیع بــرق، اقدام و 
مجموعه صنعت برق را در ارتقاء خدمات قابل ارائه به 

متقاضیان و مشترکین برق یاری نمایید.

    انتصاب عضو کمیته برنامه ریزی راهبردی
 و اقتصاد توزیع برق

 عضو و دبیر کمیته راهبردی
 و هوشمندسازی صنعت توزیع برق منصوب شد

خبرخبر


